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 خدمة استكشاف األرض الساتلية في

 وخدمة األرصاد الجوية الساتلية
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 SAالسلسلة 
 لجويةواألرصاد االتطبيقات الفضائية 



ii التوصية  ITU-R  SA.1159-4  

 تمهيـد
يع ددمات مجيضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف تأمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف 

 دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساساً إلعداد التوصيات واعتمادها.االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء 
التصاالت الراديوية ا ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من دالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)صاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية سياسة قطاع االت

س االتصاالت ييرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقي
 1 واملشار إليها يف امللحق (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) هرتقنية الدوليةوقطاع االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الك

 . وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح ردص يف املوقعR-ITU 1 بالقرار
 حيث ميكن أيضًا االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITUاإللكرتوين 

 املشرتكة وعلى قاعدة بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.
 
 

 قطاع االتصاالت الراديوية توصياتسالسل 

 (en/REC-R/publ/int.itu.www://http)ميكن االطالع عليها أيضاً يف املوقع اإللكرتوين 

 العنـوان السلسلة

BO البث الساتلي 

BR التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية 

BS  الصوتية(اخلدمة اإلذاعية( 

BT )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F اخلدمة الثابتة 

M اخلدمة املتنقلة وددمة االستدالل الراديوي وددمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلة 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS   عدأنظمة االستشعار عن ب 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد الجوية 

SF تقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألدبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

املوافقة على النسخة اإلنكليزية هلذه التوصية الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية مبوجب اإلجراء املوضح : متت مالحظة
 .ITU-R 1 يف القرار

 النشر اإللكرتوين
 2018جنيف، 

 
  ITU  2018 

 بإذن دطي منمجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه املنشورة بأي شكل كان وال بأي وسيلة إال 
 .(ITU)االحتاد الدويل لالتصاالت 

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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 SA  R-ITU.1159-4  التوصيـة

 البيانات في خدمة استكشاف األرض الساتلية إرسالمعايير أداء أنظمة 
 وخدمة األرصاد الجوية الساتلية

 (R 141/7-ITU )املسألة
 (2017-2006-1999-1997-1995) 

 مجال التطبيق
املدار إما يف  يةالساتلحتدد هذه التوصية أهداف أداء أنظمة إرسال البيانات يف ددمة استكشاف األرض الساتلية وددمة األرصاد اجلوية 

 املنخفض بالنسبة إىل األرض أو يف املدار الثابت بالنسبة إىل األرض.
 مصطلحات أساسية

، السواتل غري املستقرة بالنسبة (METSAT)، ددمة األرصاد اجلوية الساتلية (EESS)ددمة استكشاف األرض الساتلية 
 البيانات، معيار التددل، إرسال (GSO)، السواتل املستقرة بالنسبة لألرض (non-GSO) لألرض

 توصيات وتقارير ذات صلة
 ITU-R SA.1021 و ITU-R SA.1627 و ITU-R SA.1020التوصيات 

 إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،
 إذ تضع يف اعتبارها

أرض إلرسال البيانات، -فضاء ف الوصالت منر  يع ITU-R SA.1020أن النظام االفرتاضي املرجعي احملدد يف التوصية  أ ( 
وتشمل احلصول على البيانات مباشرة من البيانات املسجلة، وكذلك الوصالت لنشر البيانات، واحلصول مباشرة على البيانات، 

 ؛ومجع البيانات ومنصة االستفسار عن مجع البيانات بواسطة السواتل
ت لوظيفية وتقييدات األداء املصاحبة هلذه األنظمة ونطاقاأن أهداف أداء هذه الوصالت جيب أن تتفق مع املتطلبات ا ب(

 ؛الرتدد اليت تستوىف فيها هذه املتطلبات
وددمة األرصاد اجلوية  (EESS)أن أهداف أداء األنظمة التمثيلية العاملة يف ددمة استكشاف األرض الساتلية  ج(

 ؛اليةتستهدف توفري دطوط توجيهية لتطوير األنظمة احل (MetSat) الساتلية
 ؛ITU-R SA.1021أن أهداف األداء ميكن أن حتدد باستعمال املنهجية املوصوفة يف التوصية  د (

 أن أهداف األداء تعترب مبثابة شرط مسبق لتحديد معايري التدادل؛ ه (

 EESS تتضمن متطلبات االتصاالت ودصائص نظامي ITU-R SA.1627أن توصية قطاع االتصاالت الراديوية  و (
 جلمع البيانات ومواقع منصاهتا، MetSatو

 توصي
اليت تستعمل السواتل منخفضة  MetSatواخلدمة  EESSيف اخلدمة  إرسال البياناتبأن يكون للوصالت املصاحبة ألنظمة  1

 ؛1املدار بالنسبة إىل األرض، أهداف األداء احملددة لنطاقات الرتدد الواردة يف اجلدول 
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اليت تستعمل السواتل  Metsatواخلدمة  EESS البيانات يف اخلدمة إرساليكون للوصالت املصاحبة ألنظمة  بأن 2
 .2املدارات الثابتة بالنسبة إىل األرض، أهداف األداء الواردة يف اجلدول  يف

 1اجلدول 
 MetSatوالخدمة  EESSأهداف األداء في وصالت الخدمة 

 منخفضة المدار بالنسبة إلى األرض التي تستعمل سواتل

 نطاق
 التردد

 الخدمة
 الساتلية

 التشكيل
 زاوية االرتفاع 

 المطبقة 
 )بالدرجات(

 C/Nأدنى 
 أو أقصى

BER 

 النسبة المئوية

 للوقت
(%) 

 وظيفة ونمط 
 المحطة األرضية

137-138 MHz 
 أرض(-)فضاء

 ة،مباشر احلصول على البيانات  dB 99,9 10 25 ≥ متاثلي أرصاد جوية
 هوائي منخفض الكسب

 احلصول على البيانات مباشرة، 99,9 6–10 5 ≥ رقمي أرصاد جوية
 هوائي تتبع

 ،CDAحمطة  99,6 5–10 5 ≥ رقمي أرصاد جوية
 هوائي تتبع

400,15-401,00 MHz 
 أرض(-)فضاء

 احلصول على البيانات مباشرة، 99,9 6-10 5 ≥ رقمي أرصاد جوية
 هوائي منخفض الكسب

401-403 MHz 
 فضاء(-)أرض

 أرصاد جوية
واستكشاف 

 األرض

 مجع البيانات، 99,6 5-10 5 ≥ رقمي
 هوائي منخفض الكسب

460-470 MHz 
 أرض(-)فضاء

 أرصاد جوية
واستكشاف 

 األرض

 استفسار منصة جتميع البيانات، 99,6 5-10 5 ≥ رقمي
 هوائي منخفض الكسب

 منصة جتميع البيانات،
 هوائي تتبع

670 1-710 1 MHz 
 أرض(-)فضاء

  أرصاد جوية
واستكشاف 

 األرض

احلصول على البيانات مباشرة أو  99,99 3-10 5 ≥ رقمي
حيازة البيانات املسجلة، بيانات 

 مبعدل منخفض،
 هوائي تتبع

 99,9 6-10 5 ≥ رقمي

200 2-290 2 MHz 
 أرض(-)فضاء

استكشاف 
 األرض

 البيانات،منصة جتميع  99,6 6-10 5 ≥ رقمي
 هوائي تتبع

750 7-900 7 MHz  
 األرض(-)فضاء

حيازة البيانات املسجلة، بيانات  99,99 3-10 5 ≥ رقمي أرصاد اجلوية
 مبعدل مرتفع، هوائي تتبع

 99,9 6-10 5 ≥ رقمي أرصاد اجلوية
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 (تتمة)  1اجلدول 

 نطاق
 التردد

 الخدمة
 الساتلية

 التشكيل
 زاوية االرتفاع 

 المطبقة 
 )بالدرجات(

أدنى 
C/N  

 أو أقصى
BER 

 النسبة المئوية

 للوقت
(%) 

 وظيفة ونمط 
 المحطة األرضية

MHz 8 400-8 025 
 األرض(-)فضاء

استكشاف 
 األرض

احلصول على البيانات مباشرة  99,99 3-10 5 ≥ رقمي
 وحيازة البيانات املسجلة،

 هوائي تتبع

 املسجلة،حيازة البيانات  99,9 6-10 5 ≥ رقمي 
 هوائي تتبع

 احلصول على البيانات مباشرة 99,0 5-10 5 ≥ رقمي 
 هوائي تتبع

GHz 27,0-25,5 
 رض(أ-)فضاء

استكشاف 
 األرض

احلصول على البيانات مباشرة  99,9 5-10 5 ≥ رقمي
بسرعة عالية وحيازة البيانات 

 بيانات املهمة املخزنة املسجلة،

 :1مالحظات اجلدول 
، واملعلمات األدرى للمستقبالت التماثلية تطابق سوية MHz 138-137، للنطاق 1الواردة يف اجلدول  25ºزاوية االرتفاع البالغة  - 1المالحظة 

 األداء اليت يضمنها بعض مصممي األنظمة. وتطابق معلمات املستقبالت الرقمية متطلبات املستعمل.
 فقط. MHz 1 710إىل  690 1جزء  النطاق الواقع بني  خيصص للخدمة الساتلية الستكشاف األرض - 2المالحظة 
من الوقت عند ضرورة تزامن املستقبل مع أرتال إرسال البيانات وجتنب  99,99%ميكن حتديد أهداف أداء إضافية فيما يتعلق بالتيسر  - 3المالحظة 

داف هأي انزالق للبتات يف الرتل. غري أنه من املمكن ألغراض احلصول على معايري التدادل، افرتاض أن هذه األهداف مستوفاة، إذا استوفيت األ
 املصاحبة لسويات التيسر املنخفضة املذكورة أعاله.

، يفرتض أن موقع احملطة األرضية ينتقى للحصول على سويات متوسطة لضوضاء الرتدد 1يف مجيع األحوال الواردة يف اجلدول  - 4المالحظة 
نوعة، تالراديوي البيئية ضمن النطاق. وفيما خيص حمطات احلصول املباشر على البيانات، اليت ميكن نشرها على نطاق كبري بواسطة كيانات تشغيل م

أن يؤدي انتقاء املواقع بطريقة عشوائية إىل سويات أعلى من املتوسط للضوضاء البيئية )وداصة الضوضاء املصطنعة(، اليت قد تعوق مثة جمازفة يف 
بل، حىت قالقدرة على حتقيق أهداف األداء املنشودة. غري أن تغري هذه الضوضاء يف مجيع املواقع ليس كبريًا بالنسبة إىل الضوضاء احلرارية للمست

من املواقع املمكنة وميكن للوصالت أن توفر  95%، حبيث ميكن استيفاء أهداف األداء يف أكثر من MHz 138-137ترددات منخفضة تبلغ  على
اليت  ةهامشًا لقدرة الوصلة يقدر ببضعة ديسيبل. ويف حالة حمطات حيازة البيانات املسجلة، تنتقى املواقع بعناية لتجنب سويات الضوضاء احمليط

 وز السوية املتوسطة.تتجا
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 2اجلدول 
 MetSatوالخدمة  EESSأهداف األداء في وصالت الخدمة 

 التي تستعمل مدارات مستقرة بالنسبة إلى األرض

 نطاق
 التردد

 التشكيل الخدمة الساتلية
زاوية االرتفاع 

 المطبقة
 )بالدرجات(

  C/Nأدنى
 أو أقصى 

BER 

وقت التيسر 
  المطلوب

(%) 

 وظيفة ونمط 
 المحطة األرضية

MHz 403-401 

 فضاء(-)أرض

 أرصاد جوية

 واستكشاف األرض

 ،مجع البيانات 99,6 5-10 3 ≥ رقمي

 هوائي منخفض الكسب

MHz 470-460 
 رض(أ-)فضاء

 أرصاد جوية
 واستكشاف األرض

 استفسار منصة جتميع البيانات، 99,6 5-10 3 ≥ رقمي

 هوائي منخفض الكسب

MHz 1 710-1 670 

 أرض(-)فضاء

 أرصاد جوية
 واستكشاف األرض

احلصول على البيانات مباشرة  99,9 6-10 3 ≥ رقمي
 ونشر البيانات،

 هوائي مرتفع الكسب 

 نشر البيانات، dB 99,9 10 3 ≥ متاثلي
 هوائي مرتفع الكسب

 ،CDA حمطة 99,6 6-10 3 ≥ رقمي

 هوائي مرتفع الكسب

MHz 2 110-2 025 
 فضاء(-)أرض

 ،CDA حمطة 99,6 5-10 3 ≥ رقمي استكشاف األرض

 هوائي مرتفع الكسب

MHz 7 550-7 450 

 أرض(-)فضاء

 احلصول على البيانات مباشرة، 99,9 6-10 5 ≥ رقمي أرصاد جوية

 هوائي مرتفع الكسب

GHz 18,3-18,1 

 أرض(-)فضاء

 احلصول على البيانات مباشرة، 99,9 7-10 5 ≥ رقمي أرصاد جوية

 مرتفع الكسب هوائي

GHz 27,0-25,5 

 أرض(-)فضاء

 احلصول على البيانات مباشرة، 99,9 7-10 5 ≥ رقمي استكشاف األرض

 هوائي مرتفع الكسب

 :2مالحظات اجلدول 
أن ختتلف أهداف أداء أنظمة حمددة عن األهداف املعروضة يف هذه التوصية؛ غري أن األهداف احملددة يف هذه التوصية تستعمل   جيوز - 1المالحظة 

 كأساس حلساب السويات املسموحة للتدادل وهي عتبات التدادل الدنيا اليت يتعني أن تقبلها األنظمة احملددة.
من الوقت فيما خيص ضرورة تزامن املستقبل مع أرتال إرسال  99,99%ء فيما يتعلق بتيسر قدره ميكن أن حتدد أهداف أدرى لألدا - 2المالحظة 

 البيانات وجتنب انزالق البتة يف نفس الرتل. غري أنه من املمكن ألغراض حساب معايري التدادل، افرتاض أن هذه األهداف قد استوفيت، إذا
 ة أعاله.استوفيت األهداف املصاحبة لسويات التيسر املبين

 .MHz 1 710-1 690توزع ددمة استكشاف األرض الساتلية فقط يف جزء النطاق  - 3المالحظة 

، يفرتض يف ادتيار موقع احملطة األرضية أن يقابل سويات متوسطة لضوضاء الرتدد الراديوي 2يف مجيع احلاالت الواردة يف اجلدول  - 4المالحظة 
ة جمازفة حمطات احلصول على البيانات مباشرة، اليت ميكن نشرها يف عدد كبري من كيانات التشغيل املختلفة، مث البيئية يف النطاق املعين. وفيما خيص

ة على ر من أن يؤدي انتقاء املواقع بطريقة عشوائية إىل سويات أعلى من املتوسط للضوضاء البيئية )وداصة الضوضاء املصطنعة( اليت قد تعوق القد
ء نشودة. غري أن تغري هذه الضوضاء يف مجيع املواقع ليس كبرياً بالنسبة إىل الضوضاء احلرارية للمستقبل، حبيث ميكن استيفاحتقيق أهداف األداء امل

 من املواقع وميكن للوصالت أن توفر هامشاً لقدرة الوصلة يبلغ بضعة ديسيبل. 95%أهداف األداء يف أكثر من 
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